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ন র: ৪১.০১.০৬০০.০১৪.২৫.০০৮.১৯.২৪ তািরখ: 
২৬ সে র ২০২১

১১ আি ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
         উপ  িবষেয়র ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও কাযকরী ব া হেণর জ  জানােনা যাে  য, আ িলক

িশ ণ ক , সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল ক ক আেয়ািজত ২০২১-২০২২ অথ বছের কািভট-১৯ এর া ভােবর
কারেণ া িবিধ মেন বিরশাল িবভােগর িবিভ  জলা, উপেজলা ও  িত ােন কমরত কমচারীেদর ২য় ােচ “ পশাগত
দ তা ি  ও মানউ য়ন” শীষক িশ ণ কাস আগামী  ২৭-০৯-২০২১ি . হেত ২৯-০৯-২০২১ি . পয  ০৩(িতন) িদন

াপী  হেত যাে । উ  িশ েণ মেনানয়ন ত িন নবিণত িশ ণাথ েদর িশ েণ উপি িত িনি ত করেণর জ
আপনােক িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা। APA এর শতা য়ায়ী মেনানীত কমচারীেদর িশ েণ অংশ হণ
বা তা লক। এেত পিরচালক, িবভাগীয় কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।
    িব: : মেনানয়ন তমেনানয়ন ত   অিফসঅিফস   আেদেশরআেদেশর   ১৪১৪,  ,  ২৫২৫  ওও  ৩৩৩৩  নংনং  িমেকরিমেকর   নামনাম   পিরবতনপিরবতন   বকবক  নন ::র ায়রায়   পপ
জািরজ াির   করাকরা   হ েলাহ েলা । । উে  য, মেনানীত িশ ণাথ েদর আগামী ২৭/০৯/২০২১ি . তািরখ সকাল ৮.৩০ ঘ কার মে
উপি ত হেয় িরেপাট করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

ঃ নং কমচারীর নাম পদবী কম েলর কানা মাবাইল না ার
০১ জনাব েরশ রায় অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়,আৈগলঝাড়া, 

বিরশাল
01934855737

০২ জনাব আ ল কালাম আজাদ িনরাপ া হরী সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, 
বিরশাল

01745059848

০৩ জনাব শািহদা খা ন ওয়াডার সামািজক ঃেমঃ ঃ ও ঃ ক , বিরশাল 01864054120

০৪ জনাব আঃ রহমান বা িচ সরকাির িশ  পিরবার বািলকা (দঃ), বিরশাল 01725481119
০৫ জনাব িলটন ঢালী বা িচ সরকাির ি  িতব ী িব ালয়, বিরশাল। 01763996506
০৬ জনাব আ  তােলব বা িচ সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল 01916801749
০৭ জনাব মাঃ কামাল ধা িনরাপ া হরী শহর সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল 01744494529
০৮ জনাব মাসাঃ পাপড়ী বগম আয়া সফ হাম, বিরশাল। 01747102023
০৯ জনাব মাঃ আ  তােহর অিফস সহায়ক শহর সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র 01913113467
১০ জনাব মাঃ রােসল নগাবান অিফস সহায়ক সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, 

িপেরাজ র
01538268857

১১ জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, মঠবাড়ীয়া, 
িপেরাজ র

01758672297

১২ জনাব স জ ডা য়া অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ই রকানী, 
িপেরাজ র

01717923045

১৩ জনাব অ ব ডা য়া অিফস সহায়ক সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, 
িপেরাজ র

01727879608

১৪ জনাব মাঃ শাহাদাৎ হােসন অিফস সহায়ক শহর সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল। 01734347501
১৫ জনাব মাঃ খাই ল ইসলাম জিন অিফস সহায়ক জলা সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র 01738844764
১৬ জনাব মাঃ ফিরদ িশকদার অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ভা ািরয়া, 

িপেরাজ র
01632462046

১



১৭ জনাব মাঃ জাহা ীর হােসন িনরাপ া হরী জলা সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র 01745012321

১৮ জনাব আ র রহমান অিফস সহায়ক সরকাির িশ  পিরবার (বালক), ঝালকা 01712681630
১৯ জনাব আ  িসয়াম অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, কাঠািলয়া, ঝালকা 01730640079
২০ জনাব মাঃ ফা ক হাওলাদার িনরাপ া হরী উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, নলিছ , ঝালকা 01736559256
২১ জনাব হাসেনয়ারা পা ল অিফস সহায়ক সরকাির িশ  পিরবার, বর না 01779722748
২২ জনাব মাঃ জাকািরয়া বা িচ সমি ত ি  িতব ী িশ া কায ম, বর না 01711956754
২৩ জনাব আ  ছা অিফস সহায়ক সরকাির িশ  পিরবার, বর না 01750301123
২৪ জনাব মাঃ মিতউর রহমান অিফস সহায়ক হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, বর না 01744205780
২৫ জনাব মাঃ রােসল হাওলাদার অিফস সহায়ক জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল। 01742340712
২৬ জনাব মাঃ আ ল কালাম িনরাপ া হরী জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা 01780132354
২৭ জনাব মাঃ আওলাদ হােসন 

িরয়াজ
িনরাপ া হরী উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, দৗলতখান, ভালা 01772152850

২৮ জনাব মাঃ বা ল অিফস সহায়ক সরকাির িশ  পিরবার বািলকা, ভালা। 01718367468
২৯ জনাব মাঃ হািম র রহমান েয়ল বা িচ সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), চরেনায়াবাদ, 

ভালা
01912932825

৩০ জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম অিফস সহায়ক হাসপাতাল সমাজেসবা কাযালয়, ভালা 01760748825
৩১ জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, ত মি ন, ভালা 01964057611
৩২ জনাব মথ সরকার অিফস সহায়ক সরকাির িশ  পিরবার (বালক), বিরশাল। 01718654036
৩৩ জনাব পারভীন বগম বা িচ আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল। 01915031535
৩৪ জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম অিফস সহায়ক উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, কলাপাড়া, 

প য়াখালী
01736619272

৩৫ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম কয়ারেটকার এিতম, : ও ঃ মঃ কাঃ িশ ণ ক , 
প য়াখালী

01716574130

৩৬ জনাব মাঃ আল আিমন তা কদার অিফস সহায়ক জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী 01759533251
৩৭ জনাব মাঃ ইি স আলী অিফস সহায়ক সরকাির িশ  পিরবার বািলকা, প য়াখালী 01723676035
৩৮ জনাব মাঃ আজাদ গাজী বা িচ সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), প য়াখালী 01836227381
৩৯ জনাব ি  বগম অিফস সহায়ক আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল 01940628220
৪০ জনাব  িলটন লাল পির তাকম আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল 01406779920

িশ ণাথ েদর স কাডঃ
িশ ণাথ িশ ণাথ র স

ষ সরকার ক ক দ  অিফিসয়াল স পের আসেবন। )
মিহলা শািড় বা ি  িপচ (মািজত রে র)
 ১। জ রী েয়াজেন যাগােযাগ জনাব মাসাঃ সাম াহার, লকচারার, আ িলক িশ ণ ক ,  
     বিরশাল-০১৭২৭২৪৭৮৯০                                                                                                        
২। িশ ণকালীন সময় কান রকম /খ কালীন  হণেযা  নয়।
৩। িশ েণ অংশ হণকারী কমচারীগণ িনজ কম ল থেক সরকাির িবিধ মাতােবক এ/িডএ া  হেবন।
৪। িশ ণ কে  ও কে   মা  পড়া বা তা লক।
৫। িশ ণাথ েদর সােথ মহমান হণেযা  নয়।

২৬-৯-২০২১

২



মমী আখতার
অ

ন র: ৪১.০১.০৬০০.০১৪.২৫.০০৮.১৯.২৪/১(১৪) তািরখ: ১১ আি ন ১৪২৮
২৬ সে র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
২) পিরচালক, কায ম অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৩) পিরচালক, িত ান অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৪) পিরচালক, সামািজক িনরাপ া অিধশাখা, সমাজেসবা অিধদফতর, ঢাকা।
৫) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, বিরশাল।
৬) পিরচালক (অিতির  দািয় ), িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা
অিধদফতর, বিরশাল
৭) অিতির  পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর,
বিরশাল
৮) উপপিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কাযালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, বিরশাল
৯) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বিরশাল
১০) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ঝালকা
১১) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, প য়াখালী
১২) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, ভালা
১৩) উপ পিরচালক, উপপিরচালেকর দ র, জলা সমাজেসবা কাযালয়, বর না
১৪) উপ পিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, িপেরাজ র

২৬-৯-২০২১
মমী আখতার

অ

৩


